
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 26.4.2022 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-96/2022 

Datum jednání:  26.04.2022 

 

2)Program jednání (USN-R4-1613/2022) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. ČEZ_SoBS VB 16996/IV-12-0019075/Nepomuk, PJ, Přesanická, p.č. 628/10 - NN   
5. Výrobní areál Dvorec - pilnice - Klaus Wood a.s., Trafostanice + přípojka VN k.ú. 

Dvorec   
6. Odkup podílů pozemku parc. č. 206/4 v k.ú. Dvorec   
7. Souhlas k přihlášením k trvalému pobytu   
8. Městská sportovní hala Nepomuk – architektonická studie   
9. Směna části pozemků p.č. 231/10 a p.č. 228/9 a 231/2 v k.ú. Dvorec   
10. Smlouva o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání   
11. Smlouva o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání   
12. Výjimka z nejvyššího počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Nepomuk a odloučeném 

pracovišti Mateřské škole Dvorec pro školní rok 2022/2023   
13. 3. rozpočtové opatření v roce 2022   
14. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Obnova historického 

jádra města Nepomuk“     
15. Nabídka dodávky tepla a elektrické energie prostřednictvím lokální výroby pro 

Základní školu Nepomuk, okres Plzeň-jih   
16. Různé + Diskuse 
17. Závěr 

 

Schvaluje navržený program jednání. 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-1614/2022) 

Bere na vědomí  

Kontrolu plnění usnesení. 
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4) ČEZ_SoBS VB 16996/IV-12-0019075/Nepomuk, PJ, Přesanická, p.č. 628/10 - 

NN  (USN-R4-1615/2022) 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby číslo : 

ČEZ_SoBS VB 16996/IV-12-0019075/Nepomuk, PJ, Přesanická, p.č. 628/10 – NN s ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 87/8, PSČ 405 02. Jedná se o přípojku nízkého napětí 

kabelem uložený v pozemku parc.č. 1504/5 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk v  

Přesanické ulici. Jednorázová náhrada věcného břemene činí 2.000,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby číslo : ČEZ_SoBS VB 16996/IV-12-0019075/Nepomuk, PJ, Přesanická, p.č. 628/10 – 

NN. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

5) Výrobní areál Dvorec - pilnice - Klaus Wood a.s., Trafostanice + přípojka VN 

k.ú. Dvorec (USN-R4-1616/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost o vydání stanoviska ke stavbě: ,,VÝROBNÍ AREÁL DVOREC – PILNICE – KLAUS Wood a.s., 

Trafostanice + přípojka VN v k.ú. Dvorec” projektanta stavby ing. Miroslava Steinera sídlem Plzeňská 

803/II, 339 01 Klatovy. Jedná se o o výstavbu nové přípojky vysokého napětí pokládkou nového 

zemního kabelu VN v délce 284 m a výstavbu nové kabelové, kompaktní betonové trafostanice. 

Stavbou budou dotčeny pozemky s katastrálními čísly 553/16, 553/6, 553/12, 122/14 v k.ú. Dvorec ve 

vlastnictví města Nepomuk. 

Souhlasí 

Se stavbou : ,,VÝROBNÍ AREÁL DVOREC – PILNICE – KLAUS Wood a.s., Trafostanice + přípojka VN v 

k.ú. Dvorec”, kterou budou dotčeny pozemky s katastrálními čísly 553/16, 553/6, 553/12, 122/14 v 

k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk a to pokládkou zemního kabelu vysokého napětí včetně 

výstavby nové kabelové, kompaktní betonové trafostanice. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu se stavbou ,,VÝROBNÍ AREÁL DVOREC – PILNICE – KLAUS 

Wood a.s., Trafostanice + přípojka VN v k.ú. Dvorec”, kterou budou dotčeny pozemky s katastrálními 

čísly 553/16, 553/6, 553/12, 122/14 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk. Plnění usnesení 

zajistí Josef Silovský. 
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6) Odkup podílů pozemku parc. č. 206/4 v k.ú. Dvorec (USN-R4-1617/2022) 

Bere na vědomí 

Nabídku na odkup ideálního 1/24 podílu pozemku parc. č. 206/4 o celkové  výměře 4292 m2  (orná 

půda) v  k.ú. Dvorec od fyzických osob

za kupní cenu 260,- Kč/m2 a  s nabídkou odkupu ideálního 1/6 podílu pozemku parc. č. 

206/4 o celkové  výměře 4292 m2  (orná půda) v  k.ú. Dvorec od fyzické osoby 

. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Uzavření smlouvy na odkup ideálního 1/24 podílu pozemku parc. č. 206/4 o celkové  výměře 4292 m2  

(orná půda) v  k.ú. Dvorec od fyzických osob 

 za kupní cenu 260,- Kč/m2 a  s nabídkou odkupu ideálního 1/6 podílu pozemku parc. 

č. 206/4 o celkové  výměře 4292 m2  (orná půda) v  k.ú. Dvorec od fyzické osoby 

. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel nemovité věci, pokud není od 

daně osvobozen. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu hradí město 

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

7) Souhlas k přihlášením k trvalému pobytu (USN-R4-1618/2022) 

Schvaluje 

Souhlas k přihlášení k trvalému pobytu v Nepomuku, J.Kubíka 367 byt č. 6 pro , 

nájemce . Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

8) Městská sportovní hala Nepomuk – architektonická studie (USN-R4-

1619/2022) 

Bere na vědomí 

Protokol z jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na služby: “ Městská sportovní 

hala Nepomuk – architektonická studie ”. 

Schvaluje 

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby: “ Městská sportovní hala 

Nepomuk – architektonická studie ”od uchazeče Sportovní projekty s.r.o., IČ: 27060659, za 

nabídkovou cenu 217.000,- Kč bez DPH. 
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Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 

zakázky malého rozsahu na služby: “ Městská sportovní hala Nepomuk – architektonická studie ”od 

uchazeče Sportovní projekty s.r.o., IČ: 27060659, za nabídkovou cenu 217.000,- Kč bez DPH. Plnění 

usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Starostu Ing. Jiřího Švece uzavřením smlouvy o dílo na služby: “ Městská sportovní hala Nepomuk – 

architektonická studie ”se společností Sportovní projekty s.r.o., IČ: 27060659, za smluvní cenu 

217.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

9) Směna části pozemků p.č. 231/10 a p.č. 228/9 a 231/2 v k.ú. Dvorec (USN-

R4-1620/2022) 

Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

S uzavřením smlouvy na směnu části pozemku parc. č. 231/10 (trv. travní porost) o přibližné výměře  

68 m2 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk za část pozemků parc. č. 228/9 (orná půda) a parc. 

č. 231/2 (trv. travní porost) o přibližné výměře 68 m2 vše v k.ú. Dvorec ve vlastnictví fyzických osob 

. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

10)Smlouva o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání (USN-R4-

1621/2022) 

Návrh usnesení: 

Souhlasí 

S uzavřením smlouvy o výkonu lektorské činnosti 

Pronajímatel: 

Město Nepomuk.IČO:00256986,náměstí A.Němejce 63,335 01 Nepomuk, v zastoupení Ing. Jiřího 

Švece, starosty města 

a 

Nájemce: 

David Jandečka, Kokořov 87,335 01 Žinkovy 
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IČO:08476977 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu města, podpisem Smlouvy o výkonu lektorské činnosti. 

Plnění usnesení zajistí Petra Voblizová. 

 

11) Smlouva o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání (USN-R4-

1622/2022) 

Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o výkonu lektorské činnosti 

Pronajímatel: 

Město Nepomuk.IČO:00256986,náměstí A.Němejce 63,335 01 Nepomuk, v zastoupení Ing.Jiřího 

Švece, starosty města 

a 

Nájemce: 

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s. 

Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132 

IČO 26678004 

Pověřuje 

Ing.Jiřího Švece , starostu města, podpisem Smlouvy  o krátkodobém nájmu prostor sloužících k 

podnikání. 

Plnění usnesení zajistí Petra Voblizová. 
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12) Výjimka z nejvyššího počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Nepomuk a 

odloučeném pracovišti Mateřské škole Dvorec pro školní rok 2022/2023  

(USN-R4-1623/2022) 

Schvaluje 

Výjimku z nejvyššího počtu dětí na třídu v MŠ Nepomuk a odloučeném pracovišti MŠ Dvorec pro 

školní rok 2022/2023 podle §23 odst. 5 z. č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: 

 

Pracoviště Třída Počet dětí 

MŠ Nepomuk 1. třída (24 dětí) 25 (+1 dítě) 

 2. třída (24 dětí) 25 (+1 dítě) 

 3. třída (24 dětí) 28 (+4 děti) 

        4.    třída (24 dětí) 28 (+4 děti) 

 5.    třída (24 dětí) 25 (+ 1 dítě) 

MŠ Dvorec   Jednotřídka (24 dětí) 28 (+ 4 děti) 

 
Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová (vyrozumění MŠ). 
 

 

13) 3. rozpočtové opatření v roce 2022 (USN-R4-1624/2022) 

Bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu schválit 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2022 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 111 786 150 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

136 228 150 Kč. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

 

 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 26.4.2022 
 

 
 

14) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Obnova 

historického jádra města Nepomuk“ (USN-R4-1625/2022) 

Bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

poskytnutí finančních prostředků ve výši celkem 100.000,- Kč z dotačního programu „ Obnova 

historického jádra“ ve výši pro jednotlivé žadatele viz přílohy, tabulka a slovní hodnocení. 

Plnění usnesení zajistí Pavel Kroupa a Eva Járová. 

  

15) Nabídka dodávky tepla a elektrické energie prostřednictvím lokální 

výroby pro Základní školu Nepomuk, okres Plzeň-jih   

Bere na vědomí 

Informaci p. ředitele ZŠ Nepomuk Mgr. Jaroslava Tolara, která se týká nabídky dodávky tepla a 

elektrické energie prostřednictvím lokální výroby v objektu ZŠ Nepomuk od společnosti  OnSite 

Power 4 s.r.o. 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




